Usinagem
Possuímos um Centro de Usinagem para fabricação de peças de pequeno, médio
e grande porte com objetivo de atender todas as áreas: Mobil, Industrial,
Agricola, Naval, Portuária e Ferroviária.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Usinamos peças com materiais ferrosos, não-ferrosos, hastes cromadas, tubos
brunidos e trefilados, fundidos, forjados, laminados e conjuntos soldados, bem
como trabalhamos com usinagem de manutenção. As peças são fabricadas
conforme projeto e requisitos do cliente.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Todos nossos profissionais são devidamente qualificados para operação e
produção de peças específicas para suas necessidades.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Oferecemos a nossos Clientes e parceiros toda a garantia necessária para
aquisição de nossos produtos, com certificado de matérias primas, tratamentos
térmicos e logistica de transporte feita por nossos veículos.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Usinagem de Campo
A JBS Manutenção sempre buscando a inovação e eficiencia para seus Clientes
agora contamos com um Centro de Usinagem com grande diversidade de
máquinas Operatrizes com objetivo de atender todas as áreas: Mobil,
Industrial, Agricola, Naval e Portuária. O setor industrial faz uso de diferentes
maquinários para desenvolver suas produções, trata-se de equipamentos
essenciais nas operações internas, o que pede que estejam sempre em bom funcionamento para que os processos não sejam
interferidos por falhas e defeitos. No entanto, quando há desgaste ou sinais de problemas é preciso contar com a usinagem de
campo, uma solução que oferece a possibilidade de reparo, reconstrução ou manutenção das máquinas. Uma alternativa que
permite a recuperação das peças de maneira eficaz e rápida, minimizando as perdas. A usinagem de campo consiste inicialmente
na inspeção e levantamento da necessidade a partir de uma visita técnica, que demanda uma mão-de-obra experiente e treinada,
além da utilização de ferramentas específicas. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Agrícola

Industrial

Solda e Caldeiraria
Recuperamos e fabricamos peças produzidas com vários tipos de aços
e metais, dispositivos de corte e dobra para área leve e pesada dos
equipamentos.
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Avenida Capitão Luiz Horneaux de Moura, 298
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Naval

Quem Somos

Serviços

A JBS Manutenção é uma empresa localizada na Baixada Santista, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
atuando na Manutenção de Equipamentos Hidráulicos com a mais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
variada Linha de Produtos Oleodinânicos.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nossa empresa não deseja ser apenas um Fornecedor de Serviços ou de Peças para seus equipamentos, nosso plano principal está
em construir uma relação de parceria com nossos clientes, atuando lado a lado, disposto a ajudar sempre não importando a
distância ou o horário estaremos lá quando for necessário.

Oferecer aos nossos clientes um serviço técnico ágil e eficiente respaldado por um departamento
de engenharia capacitado em interpretar as necessidades e oferecendo a melhor solução para seus
equipamentos.

Desenvolvemos e fabricamos cilindros hidráulicos de linha (standard) de acordo
com cada funcionalidade. Realizamos manutenção e teste em componentes já
existentes para um melhor funcionamento do cilindro hidráulico.

Contamos com uma equipe altamente qualificada para diagnosticar, reparar ou fornecer uma vasta
variedades de componentes hidráulicos com a mais diversas marcas existentes no mercado.
BOMBA HIDR. / COMANDO HIDR. / TOMADA DE FORÇA / VÁLVULAS DIREÇÃO HIDROSTÁTICA /
MOTOR HIDR. / BLOCO MANIFOLD

Diagnósticos em Campo
Temos técnicos de campo com conhecimento necessário para detectar falhas
em sistemas hidráulicos.
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CRANES

Guindastes

Se você tiver algum problema em sua máquina, agende uma visita com nosso
departamento de vendas para resolvermos o seu problema.
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Possuímos um laboratório hidráulico com bancada de teste para todos
os tipos de componentes e multimarcas que há no mercado, através de
um atendimento diferenciado por precisão e agilidade. A sua satisfação
é o nosso compromisso.

